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Sprala-o?danie fiirarrsowe f;u'n,Jacja FIOSA za okres o(i 01,0'l 2012 clcr 31."i2.2012

Wprowadzen ie do sprawozdan ia fi nansowego

1. OSwiadczenieZarzqdu

Stosownie do artykulu 52 ustaury o rachunkowoSci z dnia 29 wze5nia 1994 roku z p62niejszymi
zmianami, Fundacja ROSA pzedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kohczqcy siq
31.12.2012 r., na kt6re sklada siq:

r Bifans spozqdzony na dziei 31.12.2012r.,
o Rachunek zysk6w i strat za okres od 01.01.2012r. do 31J2.2412r.,
r Inf<lrmacja dodatkowa, obejmuiqca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i obja6nienia.

Do sprawozdania finansowego dolqcza siq sprawozdanie z dzialalno5ci jednostki za okres objqty
sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe spozqdzone zostalo zgodnie z pzedstawionymi zasadami ustawy o
rachunkowo6ci oraz aetelnie i jasno pzedstawia sytuacjQ majEtkowq i finansowq oraz wynik
finansowy.

Przy wycenie aktyw6w i pasyw6w oraz ustalaniu wyniku finansowego pzyjqto, 2e Fundacja bqdzie
kontynuowala w dajqcej siq pzewidzied payszlo6ci dzialalno56 gospodarczq w niezmniejszonym
istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faKycznym i prawnym. Zarzqd Fundacji ponosi
odpowiedzialno6d za wykonanie obowiqzk6w w zakresie rachunkowo6ci, okre6lonych pzepisami
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2. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki, wskazanie sqdu lub innego organu
prowadzqcego rejestr

Dane jednostki:

.  nazwa: Fundacja ROSA

r siedziba: ul. Ruska 11112.50-079 Wroclaw

. status: od dnia 04.04.2005 r. Fundacja ROSA posiada status Organizacji Po2ytku
Publicznego.

. Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji spoleczeflstwa, a
zwlaszcza dzialalnoSci spolecznej, informacyjnej, wychowawczo-pedagogicznej, oSwiatowej
oraz dzialalno6ci majqcej na celu wsparcie potzebujqcych.

o Fundacja prowadzi od 2012 roku dzialalnoS6 gospodarczq, kt6rej gl6wny przedmiot
dzialalno6ci stanowi dziafalno66 zuiqzana z bazami danych oraz dzialalno66 agencji
reklamowych. Dochody osiqgane z tej dzialalno6ci w calo6ci paekazywane sq na realizacjq
cel6w statutowych.

o Fundacja ROSA wpisana jest do Rejestru Stowarzyszei, Innych Organizacji Spolecznych i
Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zaklad6w Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez
Krajowy Rejestr Sqdowy pod numerem 00000207472.

r RE:GON:

o  N IP :

592287129

7732322126

Funkcjonowanie Fundacji ROSA regulujq:

r Statut,
. Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. 1991r., nr 46, poz. 203),
r Rozpozqdzenie Ministra Finans6w w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

z dzialalnoSci fundacjiz dnia 8 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 50, poz. 529).

Fundacja, z uwagi na posiadany status po2ytku publicznego stosuje:

r Ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. nr 96, poz. 8732p52n. zm.),, ustawa z22stycznia 2010 roku o zmianie ustawy
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz nieK6rych innych ustaw (Dz. U.
n r28 ,  poz .146 ) ,

r Rozpozqdzenie Ministra Finans6w w sprawie obowiqzku badania sprawozdah finansowych
organizacji po2ytku publicznego z dnia 23 grudnia 2004 (Dz. U. Nr 285, , po2.2852).

Fundacja, z uwagi na prowadzonq od 2012 roku dzialalno56 gospodarczq, zobligowana jest do
stosowania ustawy o rachunkowo6ci (Dz. U 2013, poz. 330) regulujqcej ksiqgowo-finansowe
aspeKy prowadzonej dzialalnoSci.

Fundacja, jako organizacja po2ytku publicznego, podlega specjalnemu nadzorowi wla6ciwego
ministra. Zgodnie z art. 28 ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie nad
dzialalno6ciq organizacji pozytku publicznego w zakresie korzystania z uprawnieh wynikajqcych z tej
ustawy nadz6r sprawuje minister wtaSciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego (obecnie -

Minister Edukacji Narodowej).

3. Gzas trwania dzialalno6ci jednostki

Czas tnruania Fundacji jest nieograniczony.

4. Okrest objety sgrawozdaniem finansowym

F:undacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obro{owy rozpoczynajqcy sig 01 .01 .2012 r.
kohczqcy siq 31.12.J012 r
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5. Wskazanie, ie sprawozdanie finansowe zawiera dane lqczne

W sklad Fundacji nie wchodzq wewnQtrzne jednostki organizacyjne sporzqdzajEce samodzielne
sorawozdania finansowe.

6. Zalo2enie kontynuacji dzialalno6ci gospodarczej

Fundacja dz.iala pzy zalozeniu kontynuacji dzialalno6ci i w opinii Zarzqdu nie istnieje niepewno66 co

do kontynuacji dzialalnoSci Fundacji w pzyszlo6ci.

7. Zakres sprawozdania

Fundacja sporzqdza sprawozdanie finansowe w formie rozszerzonej pzewidzianej dla podmiot6w
prowadzqcych dzialalno56 gospodarczq.

Riachunek zysk6w i strat Fundacja spozqdzila w wariancie por6wnawczym. Zgodnie z Art. 64.1

ustawy o raihunkowoSci. Fundacla jest zwolniona z obowiqzku sporzqdzania zestawienia zmian w

kapitale wlasnym oraz rachunku paeplyw6w pieniq2nych.

Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiqgnigte i przypadajqce na jej

uecz przychody oraz )wiqzane z tymi paychodami koszty zgodnie z zasadami memorialu,
wsp6lmierno6ci pzychod6w i kosZ6w oraz ostroznej wyceny. Fundacja, w roku 2012, osiqgala
przychody z nieodplatnej dzialalno6ci po2ytku publicznego orazz dzialalno5ci gospodarczej.

L Zasady (polityka) rachunkowo6ci

Fundacja prowadzi ksiqgi rachunkowe stosujqc zasady okre6lone Ustawq z dnia 29 wze6nia 1994

rclku o iac'hunkowoSci. W celu jasnego i szczeg6lowego pzyjqcia okre6lonych zasad rachunkowo6ci
dokonano wyboru, zasad i metod- oraz sposob6w prowadzenia ksiqg rachunkowych, spo5r6d

dopuszczonych unru. ustawq.

Aktywa i pasywa wycenia sig pzy zachowaniu zasady ciqglo6ci w spos6b okre6lony w Ustawie o

Rachunkowo6ci, z tYm, 2e:

- wiarto6ci niematerialne i prawne wycenia siq wg cen nabycia, pomniejszonych o dokonane
odpisy umorzeniowe (amortyzacy.lne),

- warto6ci niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej warto6ci poczqtkowej nie sq

wprowadzane do ewidencji wadoSci niematerialnych i prawnych, lecz w momencie zakupu
sq odpisywane w koszty material6w. Stawki amortyzacyjne warto6ci niematerialnych i
prlwnycn ustala siQ na podstawie pzewidywanego okresu ich uzytkowania, z

uwzglqAnieniem stawek pzewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od os6b

prawnych,
- Srodki tnruale wycenia sig wedlug cen nabycia lub kosztu wytwozenia pomnlejszone o

dokona ne od pisy umorzen iowe (amortyzacyj ne).
Stawki amortyzacyjne dla pozycji poszczeg6lnych kategorii Srodk6w truua{ych wynoszq:

a) budynki i budowle

b) maszyny, urzqdzenia i aparaty og6lnego zastosowania

c) urzqdzenia techniczne

d) Srodki transportu

e) narzqdzia przyzqdy, ruchomo6ci i wyposazen ia

1,5o/o - 4,5o/o,

7o/o - 30o/o,

4,5o/o - 25o/o,

7o/o - 2Oo/o,

10o/o - 25o/o.

Srodki trwale o warto6ci mniejszej ni2 3.500,00 zl i pzewidywanym okresie u2ytkowania dlu2szym

ni2 jeden rok kwaliflkuje siq do materialow niskocennych. Odpisy umoaeniowe (amortyzacja) dla

mat-erial6w niskocennych usiala siq w spos6b uproEzczony jednorazowo odpisujqc w koszfiy Fundacji
r:alq wartoSc tego materialu w miesi4cu przekazani4 go do uZytkowania.

Srodki trwale o wyzszej niz 3.500,00 zt warto5ci poczqtkowej pzyjmuje siQ do ewidepcji fteiqgowpj
6rodk6w trwatych i od nastqpnego miesiqca rozpoczyna siq ich odpisywanie w cig?ar kOsztOyv
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amortyzacji. Od tej grupy Srodk6w tnrualych odpisow amortyzacyjnych dokonuje siQ zgodnie z ustawq

o rachunk-owo5ci. 
-Odpisy 

amortyzacyjne ustaia siq w drodze systematycznego rozlozenia warto6ci

poczqtkowej danego'SroOt<a trwalego na pzewidywane lata jego uzytkowania, proporcjonalnie do

uplywu czasu w r6wnych ratach.

Srodki trwale oraz warto$ci niematerialne i prawne pzeznaczone do likwidacji lub wycofania z

u2ytkowania wycenia siq wg ich wartoSci netto.

Nale2no6ci wyceniane sq w kwotach wymaganej zaplaty, z zachowaniem zasady ostroznej Wyceny

(po pomniejszeniu o odpisy aktualizujqce).
bUp'i.Ow aktualizujqcych naleZnoSci dokonuje siq dla tych nalezno.Sci,_K6rych termin wymagalnosci

zaplaty na dzieh bilansowy pzekroczyl 365 dni - odpis w wysoko6ci 100o/o.

Srodki pieniq2ne w walucie polskiej wycenia sig wg warto6ci nominalnej.

Fundusze wlasne ujqto w ksiqgach rachunkowych w warto6ci nominalnej wg ich rodzaj6w zgodnie

zasadami okre6lonymi w przepisach prawa.

Fundusz statutowy wykazano w wysokoSci wklad6w wla5cicielskich powiqkszonych o zysk z roku

2011 oraz z lat ubieglych.

Fundusz zapasowy twozony jest z zysk6w Fundacjt.

Rezenrvy na zobowiqzania twozy siq w paypadku, gdy kwota lub termin zaplaty sq niepewne' ich

powstanie jest pewne lub o du2ym stopniu prawdopodobieistwa oraz wynikajq one z pzeszlych

z<larzefi iich wiarygodny szacunek jest mo2liwy

Rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w wystqpujq w pzypadku ponoszenia wydatk6w dotyczqcych

pzyszlych okres6w sprawozdawczych.-Do t<biztOw rozliczanych w czasie zalicza si9 przede

wszystkim:

. Skladki na ubezpieczenia maiqtkowe

o Prenumeraty

o Skladki czlonkowskie

r Koszty poniesione lecz dotyczqce p6Zniejszych okres6w

Rezerwa i aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego nie sq twozone w zwiqzku z brakiem

pzej6ciowych r62nicmiqdzy wykazanq w ksiqgach rachunkowych wartoS;ciq aKyw6w i pasyw6w a

ir:h wartoSiiiq podatkowq oraz siratq podatkowq mozliwq do odliczenia w pzyszlo6ci

Zlobowiqzania Fundacji wyceniane sq na dzieri bilansowy w kwocie wymagajqcej zaplaty'

Fundacja spozqdza rachunek zysk6w i strat w wariancie por6wnawczym w oparciu o wlasny wz6r

stworzony na podstawie wzor6w obowi4zujqcych dla organizacji po2ytku publicznego

prowadzqcych dzialalno6;6 gospodarczq. W sporzqdzonym rachunku prezentowane sq.odrqbnie

irzycnody 2 dzialalno6ci stat-utoivej oraz z dzialalno6ci gospod arczq wraz z wynikiem osiqgniqtym

i.,a foszclegOlnych rodzajach dzialalno6ci. W ramach koszt6w dzialalno6ci statutowej wyodrQbnione

z:osialy kor;iy administracyjne dziatalno6ci statutowej i zaprezentowane w ukladzie rodzajowym

Wroclaw,26 czerwca 2013 r.
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l l. Bilans (w PLN)

Wyszczeg6lnienie Noty 31.12.2012 31.12.2011

A. AKTYWA TRWALE
L Wartosci nlematerialne i prawne

1. Koszty zakofczonych prac rozwojowych
2. Wartosc firmy
3. Inne warloSci niemalerialne i prawne

4. Zaliczki na warto6ci niematerialne i urawne

ll. Rzeczowe aktywa trwale

1. Srodki lrwate

a) grunty (w lym prawo u2ytkowania wieczyEtego grunlu)
b) budynki, lokale i obiehy in2ynierii lqdowej i wodnej
c) uzqdzenia lechniczne i maszyny
d) Srodki transportu
e) inne Srodki tnruale
2. Srodki trwale w budowie
3. Zaliczki na 5rodki trwale w budowie

lll. Naleinosci dlugoterminowe
1 - Od jednostek powiqzanych
2. Od pozoslalych jednostek

lV. Inwestycje dlugoterminowe
1. Nieruchomo6ci
2. WartoSci niemalerialne i prawne

3. Dlugoterminowe aklywa finansowe
a) w jednostkach powiqzanych
- udzialy lub akcje
- inne papiery warlo6ciowe
- udzielone pozyczki
- inne dfugoterminowe aklywa finansowe
b) w pozostalych jednoslkach
- udzialy lub akcje
- inne papiery warlo6ciowe
- udzielone pozyozki
- inne dlugoterminowe aHywa finansowe
4 Inne inwestycje dfugoterminowe

V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
1. Ahywa z lylufu odroczonego podalku dochodowego
2. Inne rozliczenia miqdzyokresowe

Wroclaw, 26 czenarca 2013 r.
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150 000,00 150 000,00
150000,00 150 000,00
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Noty 31.12.2012 31.12.2011

B. AKTYWA OBROTOWE

l. Zapasy

1. Materialy
2. P6lprodukty i produkty w toku

3. Produkly gotowe

4. Towary
5. Zaliczki na doslawy

ll. Nale2no6ci kr6tkoterminowe

1. Nalezno6ci od jednostek powiqzanych

a) z lytulu dostaw i usfug, o okresie splaty:
- do 12 miesiecy
- powyzej 12 miesigcy

b) inne
2. Nale2no6ci od pozostalych jednostek

a) z lytulu dostaw i usfug, o okresie splaly:
- do 12 miesiqcy
- powyzej 12 miesiqcy

b) z lytufu podatk6w, dotacji, cel, ubezpiecze6 spolecznych i zdrowoinych oraz
Swiadczei
c) inne
d) dochodzone na drodze sqdowej

lll. Inwestycje kr6tkoterminowe

1. Kr6tkoterminowe aktywa fi nansowe

a) w jednostkach powiqzanych
- udzialy lub akcje
- inne papiery warto6ciowe
- udzielone po2yczki
- inne kr6tkoterminowe aklywa finansowe

b) w pozostalych jednostkach
- udzialy lub akcje
- inne papiery wartoSciowe
- udzielone po2yczki
- inne krotkolerminowe aktywa finansowe

c) Srodki pieniezne i inne aktywa pienig2ne
- Srodki pieniq2ne w kasie i na rachunkach
- inne Srodki pieniqzne
- inne aktywa pienig2ne

2. Inne inwestycje kr6lkoterminowe

l\/. Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

AKTYWA OGOLEM

Wroclaw.26 czerwca 2013 r.
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Noty 31.12.2012 51.12.2011

A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY

l. Kapital (fundusz) podstawowy

ll. Nale2ne wplaty na kapilal podstawowy (wielko6;6 ujemna)

lll. Udziaty (akcje) u*asne (wielko66 ujemna)

lV. Kapital (fundusz) zapasowy

V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny

Vl. Pozoslale kapitaly (fundusze) rezerwowe

Vll. Zysk (strata) z lat ubieglyoh

Vlll. Zysk (strata) netto

lX. Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obrolowego (wielko66 ujemna)

B. ZOBOWTAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA

l. Rezerwy na zobowiqzania
1. Rezerwa z tylulu odroczonego podalku dochodowego

2. Rezemra na Swiadczenia emerytalne i podobne
- dlugoterminowa
- lc6tkoterminowa
3. Pozostab rezervvy
- dlugoterminowe
- kr6tkoterminowe

ll. Zobowiqzania dlugoterminowe

1. Wobec jednoslek powiqzanych

2. Wobec pozostalych lednoslek
a) kredyty i po2yczki

b) z lytulu emisji dtu2nych papier6w warto6ciowych

c) inne zobowiqzania linansowe
d) inne

lll. zobowiqzania kr6tkoterminowe

1. Wobec jednoslek powiq3anych

a) z tytulu dostaw i uslug, o okesie wymagalno6ci:
- do 12 miesigcy
- powyzej 12 miesiqcy
b) inne
2. Wobec pozostalych jednostek

a) kredyty i po2yczki

b) z tytulu emisji dlu2nych papier6w warto6ciowych

c) inne zobowiq3ania finansowe

d) z tytutu doslaw i usfug, o okresie wymagalno6ci:
- do 12 miesiqcy
- powyzei 12 miesiqcy

e) zaliczki olrzymane na doslawy
l) zobowiqzania wekslowe
g) z tytulu podatk6w, cel, ubezpieczeri i innych 6wiadczeti

h) z tytufu wynagrodzeti

i) inne
3. Fundusze specjalne

lV. Rozliczenia miedzyokresowe
1. Ujemna warto66 firmy
2. Inne rozliczenia miqdzyokresowe
- dfugolerminowe
- kr6tkoterminowe

PASYWA OGOLEM
\/Vroc+aw, 26 czerwca 2013 t.
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7 625279,45 6 669 650,04

6 386 947,68 4 000,00

1 942,65 1942,65
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1 236 389,12 2 191 859,38

984 9tr2,O7 {67 590,70

32 523,00 t4 355,08

32 523,00 14 355,08

32 523,00 14 355,08

107 fi5,5r

23
22
24
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51284,47

436 896,00
436 896,00
436 896,00

75 968,47

37 492,77
37 492,77

23 890,76

14 584,94

439 55i1,60

439 5s4,60

439 554,60

auo22l,52

107  115 , s1

58 487,86
58 487,86

29 656,48
18 165,53

80s,58

46120,11

46120,11

46120,11

6A37 240,74

?REZE

I



Sprawoz( lanie f inansDwe Fundacja RQSA za okres od A1 Y.2Q12 do 31.12.20' i2

lll. Rachunek zysk6w i strat (wariant por6wnawczy) (w PLN)

Wyszczeg6lnienie Noty 01.01.2012 -31.12.2012 01.O1.2011 -31.12.2011

A" PRzYcHoDY NETTo zE sPRzeon2v I zRowNANE z NIMI.
wtym:
- od jednoslek powiqzanych
l. Pzychody netto ze sprzedazy produkt6w

ll. Zmiana stanu produkt6w

lll. KosA wyMozenia produh6w na wlasne potzeby jednoslki

lV. Przychody netto ze spzedazy towar6w i materiabw
V. Przychody z dziafalnoSci slalulowej

B^ KOSZTY DZIAT.ALNOSCI OPERACYJNEJ
l. Amortyzacja
ll. Zu2y cie material6w i energii
lll. Uslugi obce
lV. Podatki i oplaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
Vl. Ubezpieczenia spobczne i inne Swiadczenia
Vll. Pozostale koszty rodzajowe
Vlll. Warto66 sptzedanych lowar6w i material6w
lX. Koszty realizacji zadaf slalulovvych
X. Koszty dzialalno6ci gospodarczej

c. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDA2Y (A-B)

D. POZOSTAT.E PRZYCHODY OPERACYJNE

L Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
ll. Dotacje
lll. Inne pzychody operacyjne

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE

l. Strata ze zbycia niefinansowych ahyw6wtmralych
ll. Ahualizacja warto6ci aktpr6w niefinansowych
lll. lnne kosly operacyjne

F. ZYSK (STRATA)Z DZ|ALALNOSCT OpeRaCy.rNEJ (C+D-E)

G. PRZYCHODY FINANSOWE

l. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:
- od jednostek powiqzanych

ll. Odselki, w tym:
- od jednostek powiqzanych

lll. Zysk ze zbycia inwestycji
lV. Aktualizacja warloi;ci inweslycji
V.  lnne

H. KOSZTY FINANSOWE

l. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiqzanych

ll. Strata ze zbycia inwestycji
lll. Aktualizacja warto6ci inwestycji
l\/. Inne

l. zYsK (STRATA) Z DZTALALNOSC| COSpOOARCZEJ (F+G+t)

J. WYN|K ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J.t.J.il.)
l. Zyski nadz\ /yczajne
ll. Straly nadzwyczajne
K. zYsK (STRATA) BRUTTO (J+nMl

L. PODATEK DOCHODOWY

M. POZOSTALE OBOWTAZKOWE ZMNTEJSZENTA ZYSKU

30
31

38

39

40

7 051 916,65

6 000,00

7 (X5 916,65

6 t53 242,58
6 924,95

58 115,47
293 567,49

s94,50

314 235,08
51 296,75
10 290,91

5 410 251,57
7 565,86

898 674,07

fi9 397,16

1 19 397,16

15,1463,68

154 463,68

863 607,55

376791,M

376791,44
126 128,42

4 009,87
997,45

3012,42

I 236 389,12

6793717,72

6 793 717,72

4 895 975,94
4 310,00

13 255,90
224 932,73

166,50

144 197,OO
18252,48
29 420,60

4 461 440,73

1897 741,78

76,08

76,08

435,81

435,81

I 897 382,05

303 533,26

303 533.26

I 055,93
465,00

8 590,93

2 191 859,38

2 191 859,38

10

42

I 236 389,12



(ZWEKSZENIA STRATY)
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)
Wroclaw.26 czerwca 2013 r.

Osoba, kt6rej powiezono prowadzenie ksiAg rachunkowych

W]rszczeg6lnienie

SDrawozdanie f inansowe Fundacia ROSA za oktes od 01.01.2012 do 31'12'2012

2 lgt 859.38

AUU I;unrdacja ROSA
ul. Ruska lll i), SA-079 Wrocla,
KRS 000c2074i2, NIP 7732322rJ

oi -ct1.2012-?7.12.2012 sl.oLml 1 -31.12.e0t t www. f Lt n daci a rosa. ol

t 236 38S,12

A. PRZYGHODY Z DZIALALNOSCI STAIUTOWEJ

I Skladki brutto okreslone statutem

ll Inne przychody okreslone statutem

1 Pr4lchody z dzalalnosci statutowej nieodptatnei porytku publlcnego

2 Przychody z dzialalnosci odplatnej pozytku publicaego

3 Pozostale przyohody okreslone statutem

B. KOSZTY REAIZACJI ZADA(I STAruTO\ATYCH

, Kosay realizac.ii zadan statutowych dziatalnosci nieodplatnej po2ytku
- 

publioznego

Z 
Kolly realizacji zadaR statutowych dzialalnosci odplatne.i pozytku

puDlrcznego

3 Pozostale kosAy realiacji dZalarl statutowych

.. wv{ tK FINANSOWY NA OZtArAlHOsCl STATUTOWE (wielkosc
-' 

dodatnia lub ujemna) (aB)

D. KOSZW AI'i/INISTRNCYJN E

1 Zu4 cie material6w i energii

2 Uslugi obce

3 Podatki i optaty

4 Wy nagrodzenia oraz ubezpieczenia spolecae i inne Swiadczenia

5 Amortyzacja

6 Pozostale

E. POZOSTALE PRZIEHODY (nie wymienione w pozycji A i G)

F.  POZoSTALE KoSzTY(niewymienionewpoz.  B,  D i  H)

G. PRZ}THODY FINA{SOWE

H. KOSZTY FINANSOWE

I WYNIK FINAtISOWY NA GA.OKSZTA.GlE DZIAL|LNOSCI
" (wielkoSd dodatnia lub uiemna) (C-D+E-F+G-H)

J. ZYSKI I STRATYNADZW}GZA'NE

I Zyski nadailyczajne - wielkos6 dodatnia

ll Straty nada yczajne - wielkoS6 ujemna

K. WY{|K FINAISOWY OGOLEM (lrl)

I R6mica z/'/iQkszaiEca kosay roku nastQpnego (wielkos6 ujemna)

ll R62nica zrrriqkszaiqca prrychody roku nastQpnego (wielkoS6 dodatnia)

7 06t 918,65

0,00

7 051 916,65

7 045 916,65

6 000,00

5 4t7 817,43

5 410 251,57

7 AAA qA

I 634 099,22

735 425,15

58 115,47

2S3 567,49

994,50

365 531,83

6 924,95

10 290,91

119 397,16

154 /63,58

376 791,4r1

4 m9,87

I 236 389,12

o,0o

0,00

0,00

r 236 389,12

0,00

'I 236 389,12

6753717,72

6 793 717 ,72

6 793 717 ,72

4 46{ 440,73

4 461 440,73

2 332 276,99

434 535,21

13 255,90

224 932,73

166,50

162 449,48

4 310,00

29 420,60

76,08

435,81

303 s33,26

I G5,93

2 tgt 859,38

0,00

0 ,00

0,00

2 191 859,38

0,00

2 191 859,38

4Ari.v
Fundacja l{tfSA

"ui. nutfu 11/12, 50-079 Wroclaw

KRS 0000207473, l'ilP 77323?2126
www,fundaciarosa'ol

Osoba, K6re.i powierzono prowadzenie ksiqg rachunkowych

1 l



Spra' r loz{ lanie f  inansoy.r+ Fun{racja ROSA ?a okies cC 01 .01 .2012 do 3l  , ' l  2  20' i  2

lV. Dodatkowe informacje i obja6nienia (w PLN)

1. Kursy przyjqte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysk6w i strat [NlE DOTYCZYI

2, Zakres zmian wartoSci grup rodzajowych warto6ci niematerialnych i prawnych

Wyszczeg6lnienie
Koszty Innewartosci

zakoficzonych Warto66 firmy niematerialne i
prac rozwojowych prawne

Zaliczki na warto6ci
niematerialne i prawne Razem

1. WartoS6 brufto na
poczqtek okresu

a) Zwiqkszenia, w lym:
- Nabycie
- Ahualizacja warto6ci
- Pzemieszczenie wewnglzne
- lnne
b) Zmniejszenia, w lym:
- l-ikwidacja
- Aktualizacja warto6ci
- Pzemieszczenie wewnqfzne
- Inne

2. Waftose brutto na koniec
okresu

3. Umorzenie na poczqtek
oKresu

a) Zwigkszenia
- Amortyzacja
- Aktualizacja warto6ci
-  lnne
b) Zmniejszenia, w tym:
- Likwidacja
- Spzeda2
- Pzemieszczenie wewnqkzne
- Inne

4. Umorzenie na koniec
ol(resu
5. Wartosc ne.tto na poczqtek
okresu
6. Warto66 ne.tto na koniec
okresu

2226,00

2 226,00

2226,04

2226,00

2226,00

2 226,00

2226,00

2226,00



sDrawo2dai l ie t i r lar lsowf Fundacia ROSA za ckres od 0i .0 ' ,1.2c12 da 3i .12.20i?

3. Zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwatych

Wyszczeg5lnienie
Grunty Budynki i
wlasne budowle

Urzqdzenia
techniczne i

maszyny

Std.ki lnn" srodki trwate
tlansponu

l. Warto66 brutto na
poczetek okresu

a) Zwiqkszenia, w tYm:
- Nabycie
- Aktualizacja wartosci
- Pzemieszczenie wa rnQlrzne

b) Zmniejszenia, w lYm:
- Likwidacla
- Aktualizacja wartoSci
- Ptzemieszczenie wewnelrzne
- lnne

2. \ll/arto66 brufto na koniec
okresu

3. lJmoEenie na poczqtek
okresu
a) Zwiqkszenia
- Amorlyzacja
- Aktualizacja warto6ci
-  lnne
b) Zmniejszenia, w tYm:
- Liloruidacja
- Sprzeda2
- Pzemieszczenie wewnqlrzne
- lnne

4. Umorzenie na koniec
okresu
5. Wartosd netto na Poczqtek
okresu
6. Warto66 netto na koniec
okresu

25 502,98

12 653,10

12 653,10

2 994,00
2 994,00

36 162,08

26 502,98

9 952,94
I952,94

2 994,00
2 994,00

33 461,92

2 700,16

26 502,98

12 653,10
12 653,10

2 994,00
2 994,00

36 162,08

26 502,98

I952,94
9 952,94

2 994,00
2 994,00

33 461,92

2 700,16

1"

5 .

6.

7.

WartoS6 grunt6w uiytkowanych wieczy6cie [NlE DOTYCZYI

WartoS6 nieamortyzowanych lub nieumarzanych pFeli-e{19slkq-6rodk6w trwalych' u2ywanych na

podstaurie um6w iajmu, dzier2awy i innych um6w [NlE DOTYCZYI

wysoko66 i wyiaSnienie przyczyn odpis6w aktualizuiqcych wartoSc Srodk6w trwalych [NlE
DOTYCZYI

Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie oraz Srodk6w trwalych na wlasne potrzeby [NlE
DOTYCZYI

Poniesione w ostatnim okresie obrotowym i planowane na nastqpny okres naklady na niefinansowe

aktywa tnrale

1. Naktady na ochrong Srodowiska

2. Pozoslale naklady na niefinansowe aklywa lrwab

Ponlesione w ostatnim okresie obrotowym i planowane na
nastepny okres naklady na niefinansowe aKywa trwale' razem

Fundacja nie planuje 2adnych naklad6w na niefinansowe

12 653,10

t2 653,10

aKywa tnruale w roku 20'13.



Sprawozdanie f inansowe Fundacja ROSA za okres od A1,a1 2a12 do 3 '1.12.2i l12

9. Zakres zmian grup rodzajowych inwestycji dlugoterminowych

Wartosci Dlugoterminowe Dlugoterminowc t-no inwaorraia
Wyszczeg6lnienie NieruchomoSci niematerialne aktywa 

"Kryi 
jil;ililil;; Razem

i prawne finansowe JP finansowe JnP

1. Warto66 brutto na
poczqtek okresu

a) Z-wiqkszenia, w tym:
- nabycie
- przemreszczenle
wewngtzne
- aktualizacja warto6ci
-  tnne
b) Zmniejszenia, w lym:
- sprzedaz
- aport
- aklualizacia wartosci
- tnne
- przemteszczenla
wewnehzne
2. Warto6d brutto na
koniec okres
3. Umorzenie na poczqlek
okresu
a) Zwiqkszenia
- Amortyzacja
- Aktualizacja warto6ci
-  lnne
b) Zmniejszenia, w tym:
- Lilolidacja
- Sprzeda2
- PFzemieszczenie
wewnQrzne
- tnne
4. Umozenie na koniec
oktesu
5. Warto66 netto na
poczqtek okresu
6. Warto66 netto na
koniec okresu

150 000.00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000.00

150 000,00

150 000,00
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SDiawozda i l ie  f ina i l sowe Fundac ja  ROSA za  okres  od  C1 01 .20 ' i2  do  31  i2  2012

13. Dane o odpisach aktualizujqcych warto66 nale2no5ci

Wyszczeg6lnienie
wartos6napoczqtek zwiekszenia wykorzystanie Rozwiqzanie

WartoS6 na
koniec okresu

l. Nale2no6ci
dlugotelminowe

ll. Naleino6ci
kr6tkoterminowe

1. Od jednostek powiqzanych

a) z tytufu dostaw i usfug, w
lym
- do 12 miesiqcy
- powy2ej 12 miesiqcy

b) inne
2. Od pozostalych iednostek
a) z tytutu dostaw i usfug, w
tym
- do 12 miesiecy
- powyzej 12 miesiscy

b) z tytulu podatk6w, cel,
ubezpieczefi spolecznYch

c) inne
d) dochodzone na drodze
sqdowej
Razem

7 326,00

7 326,00

7 326,00

7 326,00

7 326,00

7 326,00

7 326,00

7 326,00

14. Struktura wiekowa nale2noici z tytulu dostaw i uslug (podzial wedlug terminu wymagalnoSci oraz
przeterminowania)

31.12.2012 31.12.2011

{. Naleinosci z tytulu dostaw i uslug brutto

a) Naleznosci biezqce z tytufu dostaw i usfug o okresie wymagalnoSci:
- clo 1 miesiqca
- od 1 do 3 miesiecy
- od 3 do 6 miesiQcy
- od 6 do 12 miesigcY
- powyzej 12 miesiqcy

b) Nale2no6ci z tytulu dostaw i usfug, przeterminowane w okresie:
- do 1 miesiqca
- od 1 do 3 miesiScy
- od 3 do 6 miesigcY
- od 6 do 12 miesiqcY
- powyzei 12 miesigcy

2. Odpisy aktualizujAce wartose nale2no6ci z tytulu dostaw i uslug

a) bie2qce
b) pneterminowane

3. Naleino6ci z tytulu dostaw i uslug netto

7 380,00
7 380,00

17.

7 380,00

struktura Srodk6w pieniq2nych do rachunku przeplyw6w pieniq2nych [NtE DOTYCZYI

Obja6nienia do rachunku przeplyw6w pieniq2nych [NlE DOTYCZYI

Wyja6nienie r62nic pomiqdzy zmianami stanu niekt6rych pozycji w_biljlnsie oraz zmianami tych
saiirych pozycji wytiazanlmiw rachunku przeplyw6w pieniQinych [NlE DOTYCZYI

Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe alf,ywne [NlE DOTYCZYI'18.



Sprawoz( lanie f inansowe Fui tdacja RQSA za okfes od 01 01.2012 c lo 31.12.2012

19. Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe aktywne

Wyszczeg6lnienie 31.12.2012 31.12.2011

1. Kr6tkoterminowe rozliczenia miQdzyoklesowe

Koszty dotacji

Licencje
Rozliczenie projeh6w

Pozostale

20. Rozliczenia miedzyokresowe pasywne oraz ujemna wartosd firmy

Wyszczeg6lnienie

1922 ,09 19214,23
90 344,49 10 390,67
50 644,25
51 255,35

I823,56

t1.12.2012 31.12.2011

1. Ujemna warto66 firmy
2. Inne rozliczenia miedzyokresowe
- dlugoterminowe
- kr6tkoterminowe
- dolacje do rozliczenia
- rezerNa na koszty projektu Two.ia Szkota
Rozliczenia miqdzyokresowe pasl|wne

439 55,1,60 46120,11

439 554,60 46 120,11

139 915,00 46120,11

299 639.60
439 554,60 46 120,11

21. Dane o strukturze kapitalu podstawowego

Fundusz statutowy Fundacji obejmuje fundusz zalozycielski o warto5ci 4.000,00 zl oraz
prueznaczone na fundusz statutowy zgodnie z uchwalq Rady Fundacji, zyski Fundacji z lat ubieglych
o lqcznej wysoko6ci 6.382.947,68 zl.
Lqczna wartosd funduszu statutowego Fundacji ROSA na dzieh 31.12.2012 roku wyniosla
6.386.947,68.

Zmiany funduszu statutowego Fundacji w roku 2012:

Stan na dzief 31.12.2011 (BO) 4 000,00

Zwiekszenia 6 382 947.6t

Zmniejszenia

Stan na dziefr 31.12.2012 (BZl 6 386 947,68

22. Kapitat (fundusz) z aktualizacji wyceny INIE DOTYCZYI

23. Kapital (fundusz) zapasowy

Wyszczeg6fnienie 01.01.2012-31^12.2012 01.01.2011 '31.'12.2011

1. WartoSc na poczqtek okresu 1 942,65 1 942'65

a) Zwigkszenia, w tym:

b) Zmniejszenia, w tym:
2. WartoS6 na koniec okresu '| 942'65 1 942'65

24. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe [NlE DOTYGZYI



SFrawoz( laf i i€  f i i lansowe Fundacja ROSA za okres od 01 01 20j2 dc 3l  1z.?i l i2

25. Zakres zmian stanu rezerw

Wyszczeg6lnienie
wartoS6na o 

"?Xt;tl 
zwiekszenia wykorzysranieRozwiqzanie -"H#ff;:l

l. RezeMa z tytulu
odroczonego podatku
dochodo$rego
2. Rezenfly na Swiadczenia
emerytalne i podobne

a) dlugoterminowe
b) kr6tkoterminowe
3. Pozostale rezerwy

a) dlugoterminowe
b) kr6lkoterminowe
Rezerwy na zobowiqzania
ogolem

1,1 355,08 32 523,00 14 355.08

14 355,08 32 523,00 14 3s5,08

't4 3s5,08 32 523,00 14 355,08

32 523,00

32 523,00

32 523,00

26.

27.

28.

Struktura czasowa zobowiqzaf dlugoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego
przewidywanym okresie splaty [NlE DOTYCZYI

Zobowiqzania zabezpieczone na majqtku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) lNlE DOTYCZYI

Zobowiqzania warunkowe, w tym r6wnie2 udzielone przez jednostkq gwarancje i porqczenia, tak2e
urekslowe

Wvszczeq6lnienie 31.12.2012

1. Wobec jednoslek powiqzanych

2. Wobec pozostalych jednoslek 50 000,00

Razem 50 ooo'oo

W zwiqzku z otrzymanymi dotacjami na realizacjq projeK6w dofinansowanych ze Srodk6w
Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych Fundacja Rosa posiada

zobowiqzania wekslowe opiewajqce na warto66 projekt6w (lqczna warto56 wykazana w tabeli)
powigkszonq o warto66 odsetek oraz inne koszty mogqce sie pojawi6 w przypadku dochodzenia
r oszcze^ wo bec wystawcy.

29. Zobowiqzania wobec bud2etu paistwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego z tytulu uzyskania
prawa wlasno6ci budynk6w i budowli [NlE DOTYCZYI

30. Struktura rzeczowa przychod6w ze sprzeda2y produkt6w, towar6w i material6w

Wvszczeq6lnienie o1.o1.2012 - 31.12.2012 01.01.201 I - 31.12.201 1

1, Przychody netlo ze sprzeda2y produktow

2- Przychody nettoze spzeda2y usfug 6000'00

3 Przychody ze spzeda2y towar6w

4.Przychody ze spzeda2y maleriabw
5. Przychody netto ze sprzeda2y 6 000'00

Przychody ze spaedazy produkt6w, uslug, towar6w i material6w obejmujq pzychody osiqgniqte w
ramach dzialalnoSci gospodarczej.



Sp(awoz( lanie f i i ransowe Fun{ j ic la ROSA za ckres cd 41,01,2012 da 3i . '12,20i2

31. Struktura terytorialna przychod6w ze sprzedaiy produkt6w, towar6w i material6w

wyszczeg6lnienie 01,01.20t2 - 31.12.2012 01.01.2011 -31.12.2011

l. Przychody nefto ze sprzeda2y produkt6w
a) eksport

b) wewnqlrzwsp6lnotowa dostawa towaru
c) kraj
2. Przychody neJto ze sprzeda2y uslug
a) eksport
b) wewnqtrzursp6lnotowa dostawa lowaru
c) kraj
3. Przychody ze sprzedaiy towar6w
a) eksport
b) wewnqhzwsp6lnotowa dostawa towaru
c) kraj
4. Przychody ze sprzeda2y material6w
a) eksport
b) wewnqlrzwsp6lnolowa doslawa towaru
c) kraj

Przychody netto ze sprzeda2y
a) eksporl
b) wewnqtrzvrrsp6lnotowa dostawa towaru
c) kraj

Pzychody ze sprzeda?y produkt6w, uslug, towar6w
ramach dzialalnosci gospodarczej.

32. Struktura zrealizowanych przychod6w z dzialalnoSci statutowei wg jej rodzai6w i ir6del

Wyszczeg6lnienie 2012 R 20l l  R

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

i material6w obejmujq pzychody osiqgniete w

Pzychody z dziablno6ci statutowei, z tego:
1. Darowizny pienig2ne

2.Wphtyztytu lu 1%
3. Pozostale
Razem

33. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby

Wyszczeg6lnienie 01.o1.201 2 - 31.1 2.20 1 2 01.01.201 1 - 31.12.2011

7 ils 916,65
7 151,60

7 028 732,35
10 032,70

7 045 916,65

6 793 717,72

6 735 672,83
58 044,89

6 793 7',t7,72

a) Amortyzacja
b) Zu2ycie material6w ienergii
c) Ustugi obce
d) Podatki i ophty
- podalek akcyzowy
e) Wynagrodzenia
f) Ubezpieczenia spoleczne i inne 6wiadczenia
g) Pozostale koszly rodzalowe
1. Koszty rodzajowe og6lem
2. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzebyjednostki
3. Zmiana stanu produkt6w

4. Koszty wytsrorzenia sprzedanych produkt6w

6 924,95
58 115,47

293 567,49
9S4,50

314 235,08
51 298i,75
10 290,91

735 i[25,15

735 425,15

4 310,00
13 255,90

224532,73
166,50

144 197,OO
18252,48
29 420,60

434 535,21

434 535,21

34. Koszty realizacji zadafi statutowych

Koszty realizacji zadan statutowych obejmujq koszty, kt6re wiq2q sie z realizacjq cel6w, dla jakich

Fundacja zostala powolana, a nie se kosztami administracyjnymi w tym takZe kosZy odplatnej

dzialalnoSci pozytku publicznego.
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Koszty realizacjizadan statutowych w roku 2011 wyniosly 4.461.440,73 zl. KosZy realizacji zadari
statutowych w roku 2012 wyniosly 5.410.251,57 zl. Fundacja w roku 2012 nie poniosla koszt6w z
tytulu od platnej dzialal nosci po2ytku publ icznego

35. Struktura koszt6wdzialalnoSci statutowej

Wyszczeg6lnienie 2012R 2011 R
1. Podstawowe koszty dziatalnoSci statutowej
2.Koszly prowadzenia kampanii promocyjnej lub reklamowe zwiqzane z pozyskaniem 1 %
Razem

37. Strukturapozostalyrch przychod6woperacyinych

Wyszczeg6lnienie

3 544 758,71 1243622,75

1 865 482,86 3217 817,98
5 410 251 ,57 4 461 440,73

o1.o1.2012 - 31.12.2012 01.01.201 I - 31.12.2011

36. Koszty dzialalnoSci gospodarczel

W roku 2012 Fundacja ROSA rozpoczSa prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej. Poniesione z tego
tytulu koszty w roku 2012 wyniosly 7.565,86 zt.

l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
- przychody ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
- warto66 zbytych niefinansowych aktyw6w trwalrych (wartos6 ujemna)
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
- rozwiqzanie rezerwy na projekt Twoja Szkota
- Dozoslale
Pozostale przychody operacyjne

38. Strukturapozostalych koszt6woperacyjnych

Wyszczeg6lnienie o1.o1.2012 - 31.12.2012 01.01.201 I - 31.12.201 1

119 397,16
112 696,86

6 700,30
r19 397,16

76,08

76,08
76,08

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktlN6w trwalych
- pzychody ze zbycia niefinansowych aHyw6w trvrralych
- warto66 zblych niefinansowych aktwr6w trwalych (warto66 ujemna)
2. Aktualizacja wartosci aKt|w6w niefinansowych
- odpisy aktualizujqce warloS6 zapas6w
- odpisy aktualizujqce Srodki tnivale
- odpisy ahualizujqce warlo6ci niemalerialne
3. Inne koszty operacyjne
- odpisy ahualizujqce warto66 nalezno6ci
- utworzenie rezerwy na projeh Twoja Szkola
- pozostale inne koszly operacyjne
Pozostale ko$zty operacyjne ogolem

154 463,68

131 576,75
22 886,93

18t 463,68

435,81

435,81
435,81



39. Struktura przychod6wfinansowych

Wyszczeg6lnienie

Splawozdanie f inairsowe Fundacla ROSA za ok(es od 01.o1.2Q12 do 31.12.2012

01.0l.2012 - 31.12.2A12 01.01.201 t - g1.12.2011
1. Dywidendy i udziaty w zyskach
a) od jednostek powiqzanych

b) od pozoslalych jednoslek

2. Odsetki

a) od jednoslek powiq3anych
- odselki od pozyczek

b) od pozoslalych jednostek
- odselki od lokat
- odselki od pozyczek
- odselki pozostale
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartosci inwestycji
5. lnne
Przychody finansowe og6lem

40. Strukturakoszt6wfinansowych

lAlyszczeg6lnienie

376791,U
't26128,42

126 124,42
250 663,02
197 676,38
20 984,94

32 001,70

376 791,,14

303 533,26

303 533,26
178 547 ,68
124 985,58

303 533,26

01.o1.2012 - 31.12.2012 01.01.201 1 - 31.12.2011
1 " Odsetki
a) od jednostek powiqzanych

b) od pozostalych jednostek

2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartosci inwestycji
4. lnne
Koszty finansowe ogolem

997,45

997,45

3012,42
4 009,87

465,00

465,00

I 590,93
I 055,93

11.

12.

43.

Przychody, koszty i wynik dzaatalno3ci zaniechanej w okresie obrotowym lub przewidzianej do
zaniechania w okresie nastQpnym [NlE DOTYCZYI

Wynik zdarzef nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzefi nadzwyczajnych [NlE
DOTYCZYI

Rozliczenie gl6wnych pozycji r62niqcych podstawQ opodatkowania podatkiem dochodowym od
wyniku finansowego brutto

Wyszczeg6lnienie 01.o1.2012 - 91.1 2.20 1 2
1. Wynik finansowy brutlo
2. Koszty nie stanowiqce kosztu uzyskania przychodu, w tym:
3. Zwiqkszenia koszt6w podatkowych

4. Pzychody nie bqdqce pzychodami podalkowymi
5. Zwiqkszenia pzychod6w podatkowych
6. Doch6d /strata
7. Odliczenia od dochodu
8. Podstawa opodalkowania
9. Podatek wedfug slawki 19olo
10. Odliczenia od podalku

1 1. Podatek nalezny
12. Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy
13. Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy
15. Razem obciq2enie wyniku brutto

1 236 389,12
42 844,43

139 518,87

1 139 714,68
1 141 280,54

-1 565,86



Sprawoz( ianre f inanso,rve Firndacja ROSA za okres od 01 01,2012 da 3f  i :2012

4. Przecietne zatrudnienie z podzialem na grupy zawodowe

Wyszczeg6lnienie 01.01.2012 - 31 -12.2012 01.01.201 { - 31.12.201 1

Przecietne zatrudnienie, razem 11,00

/+5. Wynagrodzenie lqcznie z wynagrodzeniem z zysku os6b wchodzqcych w sklad organ6w
zarzqdzfl1cy ch, nadzoruj qcych lu b admini strujqcych wyplacone lub nale2ne

Wyszczeg6lnienie o1.o1.2012 - 31.12.2012 01.01.201 I - 31.1 2.201 1

6,00

1. Wynagrodzenia wyplacone

a'SZarzqd
b) Rada nadzorcza
c) Organy administrujqce

146 997,00 85 499,50

146 997,00 85 499,50

46. Po2yczki i Swiadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzqcym w sklad Organ6w
Zarzqdzajqcych oraz Nadzorujqcych [NlE DOTYCZYI

47. Informacje o transakcjach z jednostkami powiqzanymt

W roku obrotowym 2012 Fundacja dokonywala transakcji z Podatnik.info Sp. z o.o:

Saldo udzielonych po2yczek na dzieh 31.12.2012 - L495.527 iA zl

Warto66 zakup6w od jednostek powiqzanych brutto - 436.896,00 zl

48, Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkq na innych warunkach ni2 rynkowe
ze stronami powiqzanymi

W roku obrotowym 2012 Fundacja Rosa nie dokonywala transakcji z podmiotami powiqzanymi na
warunkach innych ni2 rynkowe.

49. lnne informacje o transakcjach z iednostkami powiqzanymi [NlE DOTYGZYI

50. Propozycje co do sposobu podzialu zysku, pokrycia straty

Zarzqd Fundacji proponuje pzekazanie zysku za rok2012 w calo6ci na fundusz podstawowy.

51. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przezjednostkq um6w nieuwzglqdnionych
w bilansie w zakresie niezbqdnym do oceny ich wplywu na sytuacjq majqtkowq, finansowq iwynik
finansowy jednostki. [NlE DOTYGZYI

52. Wykaz spolek, w kt6rych jednostka posiada co najmniej 20% udzial6w w kapitale lub og6lnei liczbie
glos6w w organie stanowiqcym

Fundacja posiada 100% udzial6w w Podatnik. info Sp. z o o.



53. Informacje o zwolnieniu lub wylqczeniu ze sporzqdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego wraz z danymi uzasadniajqcymi odstqpienie od konsolidacji

Spiawoz( ianie f inansosre Fi l t . I { lac ja ROSA zn okres cd 01 01 201 2 do 3i  
"1 

2 201 2

Nazwy sp6lekWyszczeg6lnienie

l. Podstawa prawna odstqpienia od konsolidacii

Uzasadnienie odstqpienia od konsolidacji

Fundacja korzysta ze
zwolnienia z obowiqzku
sporzqdzenia
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
na podstawie art. 56 ustawY
o rachunkowosci

54. lnformacje o jednostkach sporzqdzajqcych skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1) Nazwa i siedziba jednostki sporzqdzajqcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na

najwy2szym szczeblu grupy kapitalowej

Zl Nazwa i siedziba jednostki sporzqdzajqcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na

najni2szym szczeblu grupy kapitalowei

Fundacja nie sporzqdza skonsolidowanego sprawozdania flnansowego i nie podlega konsolidacji

pzez inny podmiot.

55. ll\lynagrodzeniebieglegorewidenta

1. Obowiqzkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

2. Inne usfugi po6wiadczajqce

3. Usfugi doradztwa podatkowego

4. Pozostale usfugi
Razem 5 000.00

Wykazana w tabeli warto66 obejmuje wynagrodzenie bieglego rewidenta za pzeprowadzenie

badania sprawozdania f inansowego za rok 2011 wyplacone w roku 2012. Wynagrodzenie biegfego

re-widenta za rck2}l2zostanie wyplacone w roku 2013 i wyniesie 7.500'00 zl netto'

56. lnformacje o wsp6lnych przedsiqwziqciach, kt6re nie podlegajq konsolidacii [NlE DOTYCZYI

SZ. Sprawozdanie finansowe sporzqdzone za okres w ciqgu kt6rego nastqpilo pol4czenie - polqczenie

rozliczone nretodq nabycia [NlE DOTYGZYI

Sg. Sprawozdanie finansowe sporzqdzone za okres w ciqgu kt6rego nastqpito polqczenie - polqczenie

rozliczone metodq lqczenia udzial6w lNlE DOTYCZYI

bg. lnformacje liczbowe zapewniajqce por6wnywalnosd danych sprawozdania finansowego za okres

poprzediajqcy ze sprawozdaniem finansowym za okres obrotowy

W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 blqdnie wykazano naliczone a nieotzymane

odsetki od lokat bankowych. Wprowadzona koreKa blqdu nie wplynela na sumQ bilansowq. Dane

cloprowadzone do por6wnywalno6ci pzedstawia poni2sza tabela:

01 .01 .2012 - 31 .12.2012

Pozycja
Aktywa -

sprawozdanie
zatwierdzone

Korekta
blqdu

Aktywa - dane
por6wnywalne

Kr6tkoterminowe rozliczenia miQdzyokresowe
czynne

34 229,30 -15 01s ,07 19 214,23

Srodki pieniqzne w kasie i na rachunkach 5 156 630,39 15 015,07 5 171 645,46
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W zwiqzku z rozpoczqciem dzialalnoSci gospodarczqw 2012 roku dokonano transpozycji rachunku

zysk6w i strat pzygotowanego za rokZdtt'w spos6-b umo2liwiajqcy zapewnienie por6wnywalno6ci

prezentowanych danych z rokiem 2012

60. przedstawienie dokonanych w okresie obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowoSci, w tym
metod wyceny oraz zmian sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego, je2eli wywieraja one

istotny wptyw na sytuacjq niajqtkowq, finansowq i wynik linansowy jednostki, ich przyczyny i
spow6Oowinq zmiinami'fwoiq wyniiu finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) wlasnym

W roku obrotowym 2012 Fundacja rozpoczqla dzialalno6c gospodarczq w zwiqzku 1 czym

wyodrgbni{a osiq[ane z tego tytulu pzychody i koszty. Fundacja wydzielila tal<ze-z _d_zialalnoSci
statutowel pzycnoCy ikoszly z-odplainej dzialalno6ci pozytku publicznego. W roky 201_l.Fundacja

nie prowadzila dziilalno6ci gospodarCzel oraz nie wydzielala odplatnej dzialalno6ci po2ytku

publicznego, jednak2e nie jest to zuiqzane-ze zmianq zasad polityki rachunkowo6ci tylko zezmianq

struktury i zakresu sprawozdania flnansowego.

61. Informacje o znaczqcych zdarzeniach dotyczqcych lat ubieglychxjqtych w sprawozdaniu
finansovfom okresu'o-brotowego, w tym o-rodzaju popelnionego blqdu oraz kwocie korekty

Nie wystqpily znaczqce zdazenia dotyczqce lat ubieglych ujqte w niniejszym sprawozdaniu

finansowym.

62, Informacje o znaczqcych zdarzeniach, jakie nastqpily po dniu bilansowym, a nieuwzglqdnionych w
sprawozdaniu tinansowym

F o dniu bilansowym nie wystqpily istotne zdarz.enia nieuvrzglqdnione w sprawozdaniu finansowym

majqce wplyw na rachunek zysk6w i strat oraz bilans.

63. NiepewnoS6 co do kontynuacii dzialalno5ci iednostki

Fundacja ROSA dziala p17y zalo1eniu kontynuacji dzialalnoSci i w opinii Zazqdu nie istnieje

niepewno66 co do kontynuacji dzialalnoSci Fundacji w pzyszlo6ci.

Wroc}aw,26 czerwca 2013 r.

Osoba, kt6rej powierzono prowadzenie ksiqg rachunkowych

Funcaeja I{.0S^4
ul, Rugka l,1 / i .t i l-079 wroclaw
KRS 00002( 

.i 
.,. i';1p 7732322L26

l {$J t l  i  l ' :n l l  r , ' iU*oO.O'

I4auu


